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Safety Instructions
• Please be sure to carefully read the manual first before using the product.
• Please be sure to keep the manual properly so that you could check anytime in future.
• Please correctly use it on the basis of fully understanding its contents. 

1. This product is an electrical product. Please pay attention to electric shock hazard.
2. If the power wire is damaged or there exist other obvious damage, please stop using the product. Please don't dismantle the product cap by yourself. 
Instead, it is necessary to ask the professional maintenance personnel to repair. The battery set is not allowed to open. Only the professionals could conduct 
such operation.
3.  The damp-proofing measures should be taken for the product and charger in order to prevent electric shock.
4.  Please don't use the device for vaccuming  in the burning ash, cigarette end and match or the apex-head materials, glass cullet, water or other kinds of liq-
uid. Because the act may damage the vacuum cleaner and possibly endanger personal security. The burning ash and cigarette end, etc. may make the internal 
filter layer and some parts ablaze. Damp may lead to short circuit. The sharp object may damage the filter layer.
5. Please make sure that children are away from the packaging materials in order to prevent the asphyxiation hazard.
6. Please use the charger provided or other chargers with the same technical parameters, otherwise the hazards may be caused.
7. The charger should be disconnected when the product is in use.
8. If there exist the obvious damage in product itself or charger and power wire, or the product is thrown away, please don't use the product.
9. Please don't expose vacuum cleaner in extreme weather conditions (For example, in the rain). When cleaning vacuum cleaner or conduct any maintenance 
(For example, replacing filter screen), one should turn off the power or pull out the attaching plug in vacuum cleaner socket.
10. Please be careful when you store the power wire of charger. Avoiding any damage of power wire. If it is damaged in any way, please replace as soon as 
possible.
11. Please make children away from the electrical product during using as the children cannot recognize the danger.
12. Although there is the filter screen, the product may still discharge a small amount of dust. If it is inhaled into mouth cavity by young children, anaphylaxis 
would be caused. If possible, please make children away from the product during using.
13. Please don't sit or stand on the vacuum cleaner.
14. Ensuring that the vacuum cleaner is used under the circumstance that the filter screen and dust-storage chamber are placed correctly. It is necessary to 
ensure that the filter screen would not be damaged. Please don't place any articles at the air outlet of the product.
15. Please don't put the product near heat source or oven.
16. If the product is delivered to the third party for using, please make sure that the manual is attached.

Technical Data
Power: 700w

Energy efficiency class: A+

Dust collection capacity: 4L

Filter Type: Metal HEPA 

Dust extraction class (carpet): A

Dust extraction class (floor): A

Filtration class: A

Weight: 4.7kg

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the prod-
ucts. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in 
the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses 
or for equivalent purposes. 

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by 
technicians of the authorized service department of the manufacturer.

1. ON/OFF switch 
2. Filter cover - Outlet filter 
3. Hook for floor brush
4. Carrying handle
5. Cable-winding key
6. Vacuum power regulator 
7. Dust bag filling display
8. Handle for opening the dust    
9. Dust bag compartment (front cover)
10. Hose connector

Description of main parts
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Operating Instructions
Using the device
1. Unwind the length of cable you require.
2. Insert the mains plug into a correct socket. Turn on the device with the on/off switch (1) by pushing it downwards.
3. Adjust the suction power by turning the suction power regulator (6).
4. Vacuum at a steady speed. There is no need to exert pressure.
5. Attention: pay attention to the range that can be covered with the cable length.

Vacuum power regulator
Low vacuum power: For curtains and delicate fabrics
Medium vacuum power: For long-pile carpets and textile flooring
High vacuum power: For sturdy rugs and floors

Telescopic Suction Tube
1. This makes it possible to adapt the height to your individual body size. Unlock the coupling by turning the wide section of the suction tube to the left.
2. Move the suction tube as required. To lock the coupling, turn the wide suction tube to the right.

Cable winding device
Pull out the cable up to the maximum length indicated with the yellow mark. 
Never pull the cable out up to the red mark as the cable winding can be damaged.
Said damages are not covered by the warranty.

Winding
Press the cable (5) winding button and guide the cable. Hold the cable to avoid wrapping.

Nozzle Attachment (not included with all models)
Crevice nozzle / Brush nozzle: For vacuuming upholstery, curtains and in corners and crevices etc.
"2-in-1" nozzle: When this is folded together it can be used as a groove nozzle. If you would like to use the brush nozzle, pull the brush section in the direc-
tion of the arrow until it locks in place.
Floor nozzle: To clean carpets or smooth surfaces.
Smooth floors: Press down the lever with the brush symbol with your foot. The brush is now visible.
Carpets: Press down the opposite lever.
Releasing the nozzles: Pull these off while turning slightly.

Air Slide
Open the air slide on the hose handle in order to regulate the airflow or to clear any articles sticking to the nozzle.

Dust bag replacement display (7)
Hold the hose up into air. If the dust bag change display lights up, the bag is full. Please change it.

Changing the dust bag
• Pull the plug out of the socket.
• Open the lid of the dust bag compartment by the handle (8) (until its locks in place).
• Remove the bag by pulling the fixing device carefully towards the rear in order to make the bag more easily accessible. Then remove the dust bag by pulling 
it upwards.
• Insert a new bag. Please ensure that the bag is located correctly in the guide

Motor protection filter (inlet filter)
The inlet filter is located in the dust bag compartment. The filter is located vertically in the rear section of the dust housing. Remove the filter by pulling 
upwards. Clean the engine protection filter after dust bag changes. If necessary, the filter can also be washed in warm water without any additives. Place it 
back into place only once it is completely dry!

Outlet filter
The appliance is also equipped with an outlet filter. This filter is to be found on the side of your device behind the ventilation grille.
Open the ventilation grille by turning the filter cover
Then pull the grille out towards the front. Remove the filter and clean as described above. Please reinsert the filter correctly and then close the ventilation 
grille. 

Prior to operation
• Insert the connection head of the suction hose into the hose connector (10) until it locks in place. To do so, please press the buttons simultaneously. In 
order to release the hose again, please press the buttons once more on the connection head. Keep the buttons pressed down and then pull out the hose.
• Please attach the telescopic suction tube to the grip end.
• Then assemble the floor nozzle and/or the accessories.
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Cleaning and storage
Cleaning
• Pull the plug out of the socket before cleaning!
• Clean the casing with a dry cloth.

Storage
• Let the iron cool down completely.
• Wind the cable completely.
• Position the device either horizontally or vertically in order to suspend the hook on the floor nozzle in the parking assistance on the rear or the bottom of 
the device.
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Οδηγίες ασφαλούς χρήσης
• Διαβάστε προσεκτικά τις όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου προτού θέσετε σε λειτουργία την συσκευή.
• Διατηρήστε το εγχειρίδιο σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά.
• Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο εφόσον έχετε κατανοήσει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής.

1. Το προϊόν είναι μια ηλεκτρική συσκευή. Προσοχή! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή υπάρχουν άλλες εμφανείς ζημιές, διακόψτε αμέσως την λειτουργία της συσκευής. Μην αποσυναρ-
μολογείτε την συσκευή. Αντ 'αυτού, είναι απαραίτητο να παραδώσετε την συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα Service προκειμένου να επισκευαστεί. 
Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση της μπαταρίας, η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
3. Προστατεύστε την συσκευή και τον φορτιστή της από την επαφή με το νερό ή άλλα υγρά.
4. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για την αναρρόφηση θερμών αντικειμένων, αποτσίγαρων, θραυσμάτων γυαλιού, νερού ή άλλων παρόμοιων υλικών. Η 
αναρρόφηση αυτού του τύπου αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην συσκευή και ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική σας ασφά-
λεια. Τα θερμά υλικά όπως είναι η τέφρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο φίλτρο της συσκευής όπως και σε άλλα τμήματά της. Η αναρρόφηση υγρών 
μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία. Η αναρρόφηση αιχμηρών αντικείμενων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο φίλτρο της συσκευής 
όπως και σε άλλα τμήματά της.
5. Προσοχή! Κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε τα παιδιά σε ασφαλή απόσταση από τα υλικά της συσκευασίας.
6. Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο φορτιστή ή άλλους φορτιστές με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.
7. Ο φορτιστής θα πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
8. Εάν υπάρχει εμφανής βλάβη στην συσκευή ή στο φορτιστή και στο καλώδιο τροφοδοσίας, ή πρόβλημα λειτουργίας λόγω κάποιας πτώσης, μην θέσετε σε 
λειτουργία την συσκευή.
9. Μην εκθέτετε την συσκευή σε ακραίες καιρικές συνθήκες (για παράδειγμα, στη βροχή). Κατά τον καθαρισμό της συσκευής ή τη διεξαγωγή οποιασδήποτε 
εργασίας συντήρησης (για παράδειγμα, επανατοποθέτηση του φίλτρου), θα πρέπει να αποσυνδέσετε την συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας την τροφο-
δοσία ή να αποσυνδέσετε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα.
10. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας του φορτιστή. Διατηρήστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε καλή κατάστα-
ση. Σε περίπτωση που έχει υποστεί οποιοδήποτε βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατό.
11. Κρατήστε τα παιδιά σε ασφαλή απόσταση από την ηλεκτρική συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, καθώς τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν 
τον κίνδυνο.
12. Παρόλο που η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα φίλτρο αέρα, η συσκευή μπορεί να απελευθερώσει μια μικρή ποσότητα σκόνης. Εάν εισπνευστεί από 
μικρά παιδιά, θα μπορούσε να προκληθεί αναφυλαξία. Εάν είναι δυνατόν, απομακρύνετε τα παιδιά από την συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.
13. Μην στέκεστε πάνω και μην τοποθετείτε βάρος πάνω στην συσκευή.
14. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή τίθεται σε λειτουργία υπό την προϋπόθεση ότι το φίλτρο και το δοχείο συλλογής της σκόνης έχουν τοποθετηθεί σωστά. 
Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι το φίλτρο αέρα βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις οπές εξαγωγής του 
αέρα της συσκευής.
15. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
16. Σε περίπτωση που η συσκευή παραδοθεί σε κάποιο άλλο άτομο, βεβαιωθείτε ότι το εγχειρίδιο παραδίδεται μαζί με την συσκευή.

Περιγραφή βασικών τμημάτων

1. Διακόπτης ON/OFF 
2. Κάλυμμα φίλτρου - Φίλτρο εξαγωγής αέρα
3. Άγκιστρο συγκράτησης των εξαρτημάτων
4. Χειρολαβή μεταφοράς
5. Μηχανισμός περιέλιξης του καλωδίου τροφοδοσίας.
6. Ρυθμιστής της ισχύος αναρρόφησης
7. Ενδεικτική λυχνία πληρότητας του κάδου/σακούλας
8. Μηχανισμός απασφάλισης του κάδου
9. Κάδος της σακούλας συλλογής της σκόνης (εμπρόσθιο 
κάλυμμα)
10. Υποδοχή σύνδεσης του σωλήνα αναρρόφησης
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ισχύς: 700W

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A+

Αποδοση συλλογής σκόνης: 4L

Τύπος φίλτρου: Metal HEPA 

Καθαριστική κλάση (χαλιά): A

Καθαριστική κλάση (δάπεδο): A

Κλάση εκπομπών σκόνης: A

Βάρος: 4.7kg
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*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές 
αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται 
να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, 
επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της 
συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

Οδηγίες λειτουργίας
Περιγραφή βασικής λειτουργίας της συσκευής
1. Προεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο επιθυμητό μήκος.
2. Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας σε μια κατάλληλη πρίζα. Ενεργοποιήστε την συσκευή πιέζοντας τον διακόπτη ON/OFF (1) προς τα μέσα.
3. Ρυθμίστε την ισχύ αναρρόφησης περιστρέφοντας τον ρυθμιστή της ισχύος αναρρόφησης (6).
4. Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η ταχύτητα λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα. Δεν είναι απαραίτητο να ασκείτε υπερβολική πίεση.
5. Προσοχή: Λάβετε υπόψη το μέγιστο μήκος και την δυνατότητα κάλυψης της περιοχής λειτουργίας του καλωδίου.

Ρυθμιστής της ισχύος αναρρόφησης
Χαμηλή ισχύς αναρρόφησης: Για κουρτίνες και ευαίσθητα υφάσματα.
Μεσαίου βαθμού ισχύς αναρρόφησης: Για χαλιά με υψηλό πέλος και δάπεδα με ανομοιόμορφο ανάγλυφο. 
Υψηλή ισχύς αναρρόφησης: Για χαλιά μεγάλης πυκνότητας και δάπεδα.

Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης
1. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης δίνει την δυνατότητα ρύθμισης του μήκους του, προσαρμόζοντας το μήκος του ανάλογα με το ύψος του χειριστή. 
Απασφαλίστε τον σύνδεσμο περιστρέφοντας το πλατύ μέρος του σωλήνα αναρρόφησης προς τα αριστερά.
2. Ρυθμίστε τον σωλήνα αναρρόφησης στο επιθυμητό μήκος. Για να ασφαλίσετε ξανά τον σύνδεσμο, γυρίστε το πλατύ τμήμα του προς τα δεξιά.
Μηχανισμός περιέλιξης του καλωδίου τροφοδοσίας
Τραβήξτε το καλώδιο προστασίας μέχρι να βρίσκεται στο πλήρες μήκος του. 
Μην ξετυλίγετε το καλώδιο πέραν της κόκκινης ένδειξης του καλωδίου για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης.
Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις βλάβης δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Περιγραφή λειτουργίας του μηχανισμού περιέλιξης του καλωδίου τροφοδοσίας
Πιέστε το κουμπί του μηχανισμού περιέλιξης του καλωδίου τροφοδοσίας (5). Κρατήστε το καλώδιο ευθεία έτσι ώστε να αποφύγετε την εμπλοκή του μηχα-
νισμού.

Σύνδεση των παρελκομένων εξαρτημάτων αναρρόφησης (δεν περιλαμβάνονται σε όλα τα μοντέλα)
Στενό στόμιο / Στόμιο με βούρτσα: Για τον καθαρισμό υφασμάτων, κουρτινών, δυσπρόσιτων επιπλοποιίας κα.
Στόμιο "2-σε-1": Το στόμιο χωρίς την χρήση της βούρτσας του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναρρόφηση σε εσοχές και δυσπρόσιτα σημεία. Σε περί-
πτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την βούρτσα, στρέψτε την βούρτσα προς την κατεύθυνση του βέλους και πιέστε μέχρι να ασφαλίσει στην θέση 
της.
Στόμιο καθαρισμού δαπέδων: Για τον καθαρισμό των χαλιών και των λείων δαπέδων.
Για τον καθαρισμό λείων δαπέδων: Πιέστε τον ποδομοχλό που φέρει το σύμβολο βούρτσας με το πόδι σας, μέχρι να εμφανιστεί η βούρτσα.
Για τον καθαρισμό χαλιών: Πιέστε τον ποδομοχλό προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από τον σωλήνα, τραβήξτε τα εξαρτήματα περιστρέφοντας τα ελαφρώς.

Θυρίδα ρύθμισης της ροής του αέρα
Μετακινήστε την θυρίδα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, αυξάνοντας ή αντίστοιχα μειώνοντας το μέγεθος της οπής για να ρυθμίσετε την ροή του αέρα. 
Μέσω της θυρίδας μπορείτε να αφαιρέσετε τυχόν αντικείμενα τα οποία έχουν φραχτεί στο εσωτερικό του σωλήνα ή του στομίου αναρρόφησης.

Ενδεικτική λυχνία πλήρωσης της σακούλας συλλογής της σκόνης (7)
Κρατήστε τον σωλήνα αναρρόφησης στραμμένο προς τα πάνω. Όταν η σακούλα χρειάζεται αντικατάσταση, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία ανάβει. Αντικα-
ταστήστε την σακούλα προτού θέσετε σε λειτουργία την συσκευή.

Αντικατάσταση της σακούλας συλλογής της σκόνης
• Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα .
• Τραβήξτε το μάνταλο του μηχανισμού απασφάλισης (8).
• Τραβήξτε την σακούλα προς τα πίσω ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο στόμιο σύνδεσης. Αφαιρέστε την σακούλα σηκώνοντας την προς τα πάνω.
• Τοποθετήστε μια καινούργια σακούλα. Βεβαιωθείτε πως η σακούλα είναι τοποθετημένη σωστά στο σημείο σύνδεσης.

Φίλτρο προστασίας του ηλεκτροκινητήρα (φίλτρο της εισαγωγής αέρος)
Το φίλτρο βρίσκεται στο κάδο όπου τοποθετείται η σακούλα συλλογής της σκόνης. Το φίλτρο τοποθετείται στο πίσω μέρος του κάδου. Αφαιρέστε το φίλτρο 
τραβώντας το προς τα πάνω. Καθαρίστε το φίλτρο μετά από κάθε αντικατάσταση σακούλας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να πλύνετε το φίλτρο με νερό 
χωρίς απορρυπαντικό. Συνδέστε το φίλτρο στην θέση του μόνο εφόσον έχει στεγνώσει πλήρως!

Πριν την λειτουργία
• Συνδέστε το άκρο του σωλήνα αναρρόφησης στην υποδοχή σύνδεσης (10) μέχρι να ασφαλίσει σωστά. Για να το συνδέσετε σωστά πιέστε τα δύο κουμπιά 
του μηχανισμού ασφάλισης ταυτόχρονα. Για να αποσυνδέσετε τον σωλήνα αναρρόφησης, πιέστε τα δύο κουμπιά του μηχανισμού ξανά. Κρατήστε πατημέ-
να τα δύο κουμπιά του μηχανισμού και τραβήξτε τον σωλήνα προς το μέρος σας.
• Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης στην χειρολαβή.
• Συνδέστε στο εμπρόσθιο τμήμα του σωλήνα μία από τις κεφαλές ή τα εξαρτήματα αναρρόφησης.
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Φίλτρο της εξαγωγής αέρος
Η συσκευή είναι επίσης εξοπλισμένη με ένα φίλτρο τοποθετημένο στην εξαγωγή αέρος. Το φίλτρο είναι τοποθετημένο σε μια από τις πλευρές της συσκευής 
πίσω από τις γρίλιες εξαγωγής του αέρα. Ανοίξτε το κάλυμμα της γρίλιας περιστρέφοντάς το.
Έπειτα τραβήξτε την γρίλια προς το μέρος σας. Αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε σύμφωνα με τις οδηγίες του προηγούμενου κεφαλαίου. Τοποθετήστε 
σωστά το φίλτρο και την γρίλια.

Καθαρισμός και αποθήκευση
Καθαρισμός
• Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
• Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα στεγνό και καθαρό πανί.

Αποθήκευση
• Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή πριν την αποθήκευσή της.
• Τυλίξτε πλήρως το καλώδιο.
• Αποθηκεύστε την συσκευή σε οριζόντια ή κάθετη θέση. Συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης με το εξάρτημα αναρρόφησης στην ειδική υποδοχή που 
βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. 



DISPOSE OF 

PACKAGING 

RESPONSIBLY 

-

DO NOT DISPOSE 

OF ELECTRICAL GOODS 

IN HOUSEHOLD WASTE 




